Slibbehandeling en energie

Voordracht uit de 16e vakantiecursus in behandeling van afvalwater 'Slib opnieuw bekeken', gehouden op 7 en 8 mei 1981 aan de TH Delft.

Inleiding
Bij het ontwerp en beheer van rioolwaterzuiveringsinrichtingen is de energieproblematiek een steeds belangrijker aspect
geworden. Op tal van manieren zoals
keuze van processen, verhoging van de
rendementen, verbetering van procescontrole, toepassing van eigen energieopwekking, wordt getracht een zo laag
mogelijk energieverbruik te bereiken; één
en ander natuurlijk met inachtneming
van economische en procestechnische
randvoorwaarden.
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1 kWh = 3,6 x 10 3 kJ
1 kcal = 4,2 kJ
1 m 3 gistingsgas = 24 x 10 s kJ
1 m 3 aardgas = 32 x 10 3 kJ
Bij het energieverbruik met name wat
betreft de warmtestromen wordt veelal
over bruto en netto gesproken. In dit geval
is het netto warmteverbruik datgene wat
werkelijk aan het te verwarmen medium
is afgedragen, terwijl het bruto verbruik
de hoeveelheid energie aangeeft die in die
situatie aan primaire energiedrager door
het verwarmingsapparaat wordt verbruikt:

Afb. 2 - Schematische weergave van de slibstabilisatietank op de rwzi Almelo; A = toevoer
slib; B = afvoer slib; C = puntbeluchter;
D = afdekking van pvc-doek; E = ventilator
(2.000 m3/h); F = gebouw.

bruto verbruik = netto verbruik/rendement apparaat
In het navolgende zal nader worden ingegaan op de energetische aspecten van
diverse slibbehandelingsprocessen.
Aerobe slibstabilisatie

Een groot gedeelte van de energiehuishouding van een rwzi wordt bepaald door
het watergedeelte; hier is energie nodig in
de vorm van vermogen ten behoeve van
het biologisch zuiveringsproces (actief slib
of oxydatiebedden).
In tabel I zijn enige globale waarden
betreffende het energieverbruik van Nederlandse rwzi's samengevat.
TABEL 1- Electrisch energieverbruik in kWh/i.e.j
exclusief vergaande slibbehandeling; schattingen
(lit. J, 2, 3) voor Nederlandse rwzi's.
Biologische
zuivering
actief-slibinstallatie
oxydatiebedden
- hoogbclast
- laagbelast
oxydatiesloot

Diversen
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Bij de slibbehandeling varieert het energieverbruik sterk met de toegepaste processen.
Meestal hebben we hierbij te maken met
drie vormen van energie.
- electriciteit
Het electriciteitsverbruik varieert van ca. 1
tot 5 kWh/i.e.j .
- warmte
Dikwijls is energie nodig voor verwarmingsdoeleinden; de warmtebehoefte voor
de diverse slibbehandclingsprocessen kan
oplopen tot bruto ca. 70.000 à 300.000
kJ/i.c.j .
- energieproduktie
Bij het slibgistingsproces wordt gistingsgas
geproduceerd dat als primaire energiebron
nuttig aangewend kan worden (ca. 5 m 3 /
i.e. j).
De diverse energiegrootheden zijn als volgt
aan elkaar gerelateerd:

Bij de gescheiden aerobe slibstabilisatie
wordt het zuiveringsslib,veelal een mengsel
van primair en surplusslib, gedurende
meerdere dagen belucht. Hierbij wordt het
slib biologisch zodanig afgebroken en
omgezet dat het cindprodukt een sterk
verminderde neiging tot rotting bezit
[lit.4].
De benodigde stabilisatietijd is sterk afhankelijk van de temperatuur (zie afb. 1).
Voor de afbraak van de organische stoffen
is zuurstof nodig, die door beluchtingsapparatuur moet worden ingebracht. Normaal kan worden gerekend op een zuurstofbehoefte van ca. 1 kg 0L>/kg organische
drogestof. Bij een slibproduktie van ca.
60 g.ds/i.e. d met een gloeirest van 70 %
is de zuurstofbehoefte ca. 42 g Oa/i.e. d.
Indien het zuurstoftoevoersysteem een
praktijkrendement heeft van 1,6 kg
Oo/kWh, kan het electrische energieverbruik worden geschat op ca. 10 kWh/
i.e. j .
Bij de uitvoering van dit proces in de
praktijk worden meestal verblijftijden van
Afb. 1 - Stabilisatietijd versus temperatuur bij
aerobe slibstabilisatie [lit.5, 6],
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Afb. 3 - Temperatuurverloop (maandgemiddelden)
gedurende het jaar: T = inkomend slib; T
buitentemperatuur; T, = inhoud stabilisatietank
voor de situatie volgens afb.
afb 2; Ttu = als T.
maar dan zonder pvc-doek.

15 à 20 dagen toegepast, waarbij de
systeemtemperatuur gelijk is aan de
omgevingstemperatuur.
Bij de biologische omzettingsprocessen en
door de zuurstoftoevoer komt energie in
de vorm van warmte vrij. Door beperking
van de warmte-afgifte is het mogelijk om
hogere procestemperaturen te bereiken.
Door de hogere procestemperatuur wordt
een gedeeltelijke pasteurisatie bereikt; ook
is het mogelijk de stabilisatietijd te verkorten, overigens bij gelijkblijvende energietoevoer.
Een voorbeeld hiervan wordt gegeven door
de aerobe slibstabilisatietanks op de rwzi
te Almelo (zie afb. 2).
In de vierkante beluchtingstank vindt
de zuurstoftocvocr plaats door middel van
een puntbeluchter. De tanks staan opgesteld in een gebouw en zijn voorzien
van een afdekking van pvc-doek.
De ruimte boven het vloeistofoppervlak
wordt regelmatig ververst. Door deze
voorzieningen is de warmte-afgifte zodanig
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Afb. 4 - Warmtestromen (in kJ/d); globale
waarden voor de situatie van afb. 2.

beperkt, dat gedurende het gehele jaar de
temperatuur van30- 40 °C kan worden
gehandhaafd. Zonder de pvc-afdekking
zakte de temperatuur totwaarden van
15- 20 °C; dit alles terwijl toch lage
buitentemperaturen voorkwamen, t.w.
maandgemiddelden van3tot 16°C(zie
afb. 3).
Voor deze situaties kunnen betrekkelijk
eenvoudige warmtebalansen worden opgesteld; de belangrijkste warmtestroom
die voor opwarming zorgt, de biologische
ademing, kan berekend worden viade
reactiewarmtefactor van ca. 14x 10 s kj/kg
zuurstof [lit. 7].
In afb.4 wordt een voorbeeld vande
warmtebalans gegeven, en welvoor bovengenoemde situatie.

TABEL II - Energieproduktiegegevens op Nederlandse rwzi's [lit. 1]
Gasproduktie
- per kg afgebroken organische drogestof
- per kg organische drogestof
- per kg drogestof

1000 1
4201
290 1

Gasproduktie bij gisting voor:
- oxydatiebedden
- actief slibinstallaties

121/i.e. d ( = 110.000 kJ/i.e.j)
171/i.e. d ( = 115.000kJ/i.e. j)

Slibproduktie
- oxydatiebedden
- actief slibinstallaties

42 g/i.e. d - 45
58 g/i.e. d - 39

Energieproduktie specifiek
- oxydatiebedden
- actief slibinstallaties

320.000 kJ/m3
270.000 kJ/m3

150140130120,
110I
1001 3kJ
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Anaerobe slibstabilisatie
Bij de anaerobe slibstabilisatie vinden
soortgelijke processen plaats alsbijde
aerobe stabilisatie, zijhet in afwezigheid
van zuurstof. Door biologische processen
worden organische verbindingen afgebroken onder vorming van gistingsgas. Dit
gistingsgas bestaat in hoofdzaak uit
methaan (ca.67 %) en kooldioxide (ca.
32 % ) ; ook komen geringe hoeveelheden
waterstof, waterstofsulfide en stikstof voor.
Bij dit proces komen drie energetische
aspecten naar voren:
- gistingsgasproduktie
- warmtebehoefte
- krachtbehoefte.
Gistingsgasproduktie
De gasproduktie isin de eerste plaats
afhankelijk vandehoeveelheid organisch
materiaal, datwordt afgebroken. Hierbij
is tevens de samenstelling vanhet organisch materiaal vanbelang, voornamelijk
de verhouding tussen koolhydraten, eiwitten
en vetten.
Literatuuronderzoek heeft uitgewezen dat
voor de gasproduktie eenwaarde van
1000 l/kg afgebroken organische drogestof
kan worden aangenomen [lit. 8].
Bij deberekening van de energieproduktie

g / 1 - 0,9 1/i.e.d
g/1 - 1,5 1/i.e.d
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5 - (Netto) warmtebehoefte voor het slibgistingsproces; rwzi Haarlem Waarderpolder, 1978.

per i.e.spelen vele factoren eenrol,die
voor iedere specifieke situatie verschillend
kunnen zijn, zoals:
- afbreekbaarheid vande organische
drogestof
- gehalte organische drogestof inhet
geproduceerde slib
- slibproduktie per inwonerequivalent per
dag
- methaangehalte vanhet gistingsgas.
Uitgaande van deNederlandse praktijkresultaten voor bovengenoemde parameters, diezijn geïnventariseerd uitde
jaarverslagen van enige Nederlandse
zuiveringsschappen, kan de gemiddelde
energieproduktie per inwonerequivalent
per jaar worden berekend (tabel II).
Vergelijking vande Nederlandse situatie
met literatuurgegevens over buitenlandse
zuiveringsinrichtingen wijst uit,dat de afbreekbaarheid van buitenlands slib aanzienlijk hoger isdan dievan Nederlands
slib. De spreiding in de Nederlandse
resultaten isbovendien zeer groot. De
gemiddelde gasproduktie in Nederland is
hierdoor slechts circa 65 % van de buitenlandse gasproduktie. De oorzaken zouden
kunnen zijn: niet optimale gistingsomstan-

digheden, hogere afbraak in de riolering
ten gevolge vanlange verblijftijden of
bezinking, andere slibsamenstelling en
dergelijke.
Warmtebehoefte
De warmtebehoefte voor het gistingsproces
wordt bepaald door de volgende factoren:
- warmte nodig voor het opwarmen van
het inkomende slib tot gistingstemperatuur
(ca. 3 0 - 3 5 °C);
- compensatie van de warmteverliezen
door transmissie.
De waarden worden sterk beïnvloed door
het seizoen. Denetto energiebehoefte
bedraagt:
- winter 120.000 kj/m 3 ,
- zomer 85.000 kJ/m 3 .
In afb. 5wordt eenvoorbeeld gegeven
van dewarmtebehoefte vaneen slibgistingsinstallatie.
Krachtbehoefte
De krachtbehoefte bijhet slibgistingsproces
wordt grotendeels bepaald door de energie
die nodig isvoor demenging vande
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TABEL III - Resultaten mechanische indikking [Ut. 10,11\
-

type
soort slib
slibtoevoer
ingangsconcentratie
uitgangsconcentratie
energieverbruik
specifiek verbruik

schotelcentrifuge
surplusslib a.s.
30 m'Vh
0,6% d.s.
5 % d.s.
34 kWh/h
9 kWh/m3 (ingedikt)
ca. 1.6kWh/i.e. j

tankinhoud. Dit wordt momenteel veelal
gedaan via de inblazing van gistingsgas
onder in de tanks als grove bellen. De
(bruto) energietoevoer is ca. 9 W / m 3
(tankinhoud).
De menging hoeft niet continu te geschieden, maar vindt meestal discontinu plaats
(bv. gedurende een derde van de tijd).
Indien wordt uitgegaan van een inhoud
van de gistingstank van ca. 40 l/i.e. is de
specifieke krachtbehoefte ca. 3 Wh/i.e. d
ofwel 1kWh/i.e.j .
Indikking
Slibindikking is het concentreren van de
drogestof in de slibmassa door verwijdering van vrij water; dit is water dat niet
gebonden in het slib voorkomt [lit.9].
Het toepassen van slibindikking kan een
zeer belangrijke invloed hebben op de
energiehuishouding van een installatie;
door volumevermindering kan bij diverse
slibbehandelingsprocessen een aanzienlijke
energiebesparing worden bereikt.
G favitatie-indikking
Bij gravitatie-indikking wordt het slib ingedikt onder invloed van de zwaartekracht.
In het algemeen worden hiervoor ronde
tanks toegepast met een kantdiepte van
2 tot 4 m en een hellende bodem. De
indikkers zijn dikwijls voorzien van een
roerwerk en een slibruimer. De krachtbehoefte is gering; per m 3 ingedikt slib is
ca. 0,2 kWh benodigd. Dit komt neer op
ca. 0,1 kWh/i.e. j voor de indikking van
vers slib van een actief slibinstallatie.
Flotatie-indikking
Bij flotatie-indikking worden gasbelletjes
in contact gebracht met het in te dikken
slib. De gasbelletjes hechten zich aan de
slibdeeltjes, waardoor deze deeltjes lichter
worden dan water en gaan drijven. De
drijflaag (slibdeken) wordt als ingedikt slib
uit de flotatie-indikker verwijderd.
Flotatie-indikking is vooral van belang
voor die slibsoorten die door hun samenstelling door gravitatie minder goed kunnen worden geconcentreerd. Hiertoe behoren o.a. actief slib (surplusslib) en
aëroob gestabiliseerd slib.
Het creëren van de luchtbelletjes vindt
meestal plaats volgens het dissolved-air-

basketcentrifuge
ingedikt slib oxydatiesloot
4,5 m-Vh
2,5 % d.s.
6 % d.s.
20 kWh/h
11 kWh/m-i (ingedikt)
ca. 2,7 kWh/i.e. j

flotation (DAF) proces, waarbij water
onder hoge druk verzadigd wordt met
lucht.
De energieberekeningen zijn sterk afhankelijk van de toepassing en de uitvoeringsvorm. Voor de indikking van surplusslib
van 0,6 % d.s. naar 4,5 % d.s. wordt het
energieverbruik berekend op ca.3 kWh/m 3
ingedikt slib; dit komt neer op ca.
0,6 kWh/i.e. jaar.
Mechanische indikking
Bij mechanische indikking van slib wordt
de bezinksnelheid van de slibdeeltjes vergroot door gebruik te maken van de
grote centrifugale kracht die in centrifuges
kan worden opgewekt. De benodigde
energie is afhankelijk van het type centrifuge; zie tabel III.
Slibconditionering
Om bij de ontwatering van slib goede
resultaten qua eindprodukt en scheidingsrendement te verkrijgen moet het slib geconditioneerd worden.
Conditionering, dat wil zeggen verbetering
van de filtreerbaarheid, kan worden bereikt

door toevoeging van coagulatiemiddelen
(organische polyelectrolyten of anorganische zouten), door hittebehandeling of
door toevoeging van as. Op enkele energetische aspecten van de eerste twee
methoden zal nader worden ingegaan.
Chemische conditionering
Bij de chemische conditionering wordt de
(voornamelijk colloïdale) waterbinding van
het slib verkleind. Dit geschiedt door toevoeging van chemicaliën. Bij deze behandeling is slechts energie nodig voor het
verpompen en mengen van diverse vloeistoffen. Het energieverbruik kan worden
geschat op ca. 0,3 -0,6 kWh/m 3 (slib);
bij een dagproduktie van 1,5 l/i.e. betekent
dit 0,16 - 0,33 kWh/i.e.j .
Thermische conditionering
Bij de thermische conditionering wordt
het slib gedurende een bepaalde tijd
(20 - 30 min.) aan hoge temperaturen
(180 - 220 °C) blootgesteld. De slibdeeltjes
worden hierbij opengebroken zodat de
colloïdale structuur verdwijnt en een groot
deel van het water niet langer wordt gebonden. De thermische behandeling kan
worden uitgevoerd in aanwezigheid
(Zimpro) of afwezigheid (Farrer) van
lucht; zie ook afb. 6.
De krachtbehoefte van de installaties bestaat in hoofdzaak uit de energie nodig
om vloeistof (en eventueel lucht) op de
gewenste druk (20 - 30 ato) te brengen.
Praktijkervaringen [lit. 12, 13, 14] indiceren

Afb. 6 - Schema van de Zimpro thermische slibbehandeling; I. hogedrukpomp; 2. luchtcompressor;
3. warmtewisselaars; 4. reactor; 5. drukregelventiel; 6. indikker; 7. stoomketel; 8. afgasverbranding.
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5 kWh/m : i slib; per inwoner equivalent
(1,5 l/d) is dit ca. 2,7 kWh/i.e.j .
Een andere methode van filtraatbehandeling is de anaerobe behandeling ineen
zogenaamde 'up flow reactor' [lit. 16]; de
eerste laboratoriumexperimenten zijn
hoopvol. Een energiebalans wordt gegeven
in afb. 8.
60

Ontwatering

dagen

Afb. 7 - Verloop van de warmte-overdrachtcoëfficient U
nadat zuurspoeling heeft plaatsgevonden.

een energieverbruik van5 - 9 kWh/m s slib.
Per inwonerequivalent (à 1,5 l/d) betekent
dit 3 - 5 k W h / i . e .j .
Belangrijk is ook de warmtebehoefte. Een
groot gedeelte van de warmte benodigd
voor het opwarmen wordt teruggewonnen
uit het warme behandelde slib via warmtewisselaars. De resterende hoeveelheid
moet, meestal viaeen stoomketel, worden
toegevoerd; zie hiervoor tabel IV.
TABEL IV - Warmleverbruik thermische conditionering voor enige Nederlandse installaties.

Zimpro
- Apeldoorn
- Breda 1975
- Breda 1980
Farrer
- Tilburg 1975
- Tilburg1980

(Bruto) energieverbruik
per m 3

kJ/m 3

10m 3 aardgas
3.8 kg stookolie
5,5 kg stookolie

320.000
160.000
230.000

6,1 m 3 aardgas
7,3 m 3 aardgas

200.000
230.000

m het stoomverbruik Q tegen de tijd,

van thermische navcrbranding vande afgassen nogvermeerderd worden metca.
70.000 kJ/m».
Op basis van een slibproduktie van
1,5 1/i.e. d kan het specifieke warmteverbruik worden berekend op 110.000 160.000 kJ/i.e.j.
In energetisch opzicht is ook het aspect
van de filtraatbehandeling van belang.
Bij de thermische conditionering gaat een
deel van het slib in oplossing; de vloeistof
die bij verdere indikking en ontwatering
wordt afgescheiden, wordt gekenmerkt
door een hoog CZV (15.000 - 20.000mg/l)
en BZV (8.000 - 12.000 mg/l) gehalte. Dit
filtraat wordt in de meeste gevallen teruggevoerd naar het biologische gedeelte van
de rwzi. Dit houdt in dat voor de biologische zuivering meer energie benodigd
is. Schatting hiervan komt neer opca.

Het op een rwzi geproduceerde ingedikte
slib kan op natuurlijke wijze worden ontwaterd in droogbedden of lagunes. Het
energie-aspect ishierbij van minimaal
belang.
Hiernaast kan ook ontwatering langs
mechanische wegplaatsvinden. Velerlei
apparaten zijn hiervoor ontwikkeld. Afhankelijk van de filtratie-eigenschappen
van het slib en diverse technische randvoorwaarden kan ontwatering toteen
bepaald drogestofgehalte worden gerealiseerd. Dikwijls wordt de ontwateringsapparatuur in combinatie met een bepaalde
wijze vanconditionering toegepast. In
tabel V worden de diverse apparaten qua
energieverbruik gekarakteriseerd [lit. 14].
TABEL V - Energieverbruik voor diverse
ontwateringsapparaten.
(Eind)drogestofgehalte % d.s.
bandfilters
decanteercentrifuges
vacuümfilters
filterpersen

15-25
20- 35
25— 35
35— 50

thermische
conditionering

0,5- -2,0
1,0- -2,5
6 - -12
1,0- -2,0

Indien wordt uitgegaan van een energieverbruik vanca. 1kWh/m 3 kanhet specifieke verbruik per i.e.(1,5l/d) worden
geschat op ca. 0,5 kWh/i.e.j .
Drogen
Uitgangsprodukt bij het drogen is meestal
door middel van een zeefbandpers ontwa-

Afb. 8 - Invloed van de wijze van filtraatbehandeling op de energiebalans (rwzi Tilburg).

De energiehuishouding wordt sterk beïnvloed door het verschijnsel van 'scaling'
in dewarmtewisselaars. Op de wand van
de warmtewisselaars kan zich een vaste
stof, meestal calciumcarbonaat of calciumpxalaat, afzetten diede warmte-overdracht
reduceert.
De scaling kan worden verwijderd door
spoeling met (warm) zure oplossing (bv.
salpeterzuur). Een voorbeeld vanhet
verloop van enkele energieparameters
wordt gegeven in afb. 7 (rwzi Breda),
int. i s ] .
Het bruto warmteverbruik van ca.
200.000 - 300.000 k J / m 3 moet in geval

Energieverbruik kWh/m 3
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TABEL VI - Energieverbruik bij droging [Ut. 14].
I

Energieverbruik
Ingangsconc.
% d.s.

Electrisch

kWh/m»

Thermisch
103 k J / m 3

*

kJ/kg

|

16000

1

1
kcal/kg

_

° o\

4000

en
c

E 12000

Trommeldroger
(Seiler Koppers)
(van den Broek)
N a t e k o droger

—opgave leverancier
- Bunnik
- opgave leverancier
—Zeist
—opgave leverancier
- opgave leverancier

6
11
20
18
6,5
20

1 0 - 15
31
20-30
30
30
30

2800
3000 - 3200
2700 - 2900
2700
3100
2700

Het verbruik aan thermische energie bedraagt theoretisch minimaal 2680 en kan
oplopen tot 3800 kJ per kg verdampt
water. Het verbruik aan electrische energie
varieert afhankelijk van het type droger
en het drogestofgehalte van het slib van
15 tot 20 kWh/m 3 slib [lit. 14];zie ook
tabel VI.
Uitgaande van een drogestofgehalte van
20 % d.s. en een slibproduktie van ca. 60 g
d.s./i.e. d (d.w.z. 0,1 m :ï /i.c. j) kan het
specifieke energieverbruik worden berekend
op ca. 3 kWh/i.e. j en 300.000 kJ/i.e. j .
Een mogelijkheid tot beperking van de
benodigde thermische energie bestaat uit
het verbranden van de gedroogde slibmassa [lit. 22]. De verbranding kan relatief
eenvoudig geschieden in een poederverbrander. Een schema van de combinatie
droger/verbrander wordt weergegeven in
afb. 9. De bij de verbranding vrijkomende
energie wordt gebruikt voor het drogen
van het slib. Bij een voorontwatering tot
ca. 25 % drogestof kan vrijwel autotherm
worden gewerkt. Alleen het electriciteitsverbruik is relatief hoog en kan voor dit
gecombineerde systeem worden geschat op
ca. 60 - 90 kWh/m 3 (d.w.z. 6 - 9 kWh/i.e.
jaar).

Verbranding
Bij de verbranding van slib wordt het
organisch gedeelte van het slib geoxydeerd
bij hoge temperatuur, atmosferische druk
en toevoer van lucht. Door de verbranding treedt warmte-ontwikkeling op, die
wordt gebruikt voor de verdamping van
het water en het op temperatuur brengen
van de verbrandingslucht en het slib.

Belangrijke parameters zijn het watergehalte, de fractie brandbare stof en de
calorische waarde van het slib.
De calorische waarde van het slib is,
betrokken op het organisch gedeelte, vrij
constant nl. circa 26.000 kJ/kg organische
drogestof (zie afb. 10).
Naarmate het slib minder water bevat is
de hoeveelheid toe te voegen brandstof
geringer. Bij een bepaald drogestofgehalte
treedt autothermische verbranding op.
Voor slib met een organisch gedeelte van
70 % is dit het geval bij 30-50 % drogestof. Dit wordt nader geïllustreerd in
afb. 11.
De verbranding wordt meestal uitgevoerd
in een etage-oven of wervelbedoven. In
warmtctechnisch opzicht hebben de beide
oventypen een vrij hoog rendement
Bij de etage-oven komt dit door directe
warmte-uitwisseling tussen het slib en
de rookgassen. Een nadeel kan zijn de
produktie van stankbevattende gassen. De
wervelbedoven heeft een hoog thermisch
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terd slib met een drogestofgehalte van
ca. 20 %. Bij het droogproces wordt het
aanwezige water grotendeels verdampt.
Het eindprodukt heeft dan een drogestofgehalte van ca. 90 %. Karakteristieke omstandigheden zijn: de temperatuur van de
drooglucht (600 - 900 °C), de temperatuur
van de afgassen (ca. 100 °C), de benodigde hoeveelheid drooglucht (4000 - 5000
Nm 3 lucht per ton te verdampen water)
en de droogtijd (enkele seconden).
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Afb. 10 - Stookwaarden van het slib als functie
van de gloeirest [lit.17].
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Afb. 11 - Diagram voor de warm tehuishouding
in een wervelbedoven [Ut. 18].

rendement door de geringe luchtovermaat
(slechts 25 - 30 % ) .
Voor de verbranding is wel een zekere

Afb. 9 - Schema van een combinatie drogen-verbranden; 1. maaldroger; 2. gedroogd slibafscheider;
3. afgasventilator; 4. silo; 5. luchlventilator; 6. poederverbrander; 7. warmtewisselaar; S. filter;
9. afgasventilator.
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Afb. 12 - Massa- en warmtebalans hij verbranding
van 6000kg d.s.ld à 29% d.s. (rwzi Tilburg).

hoeveelheid electrische energie benodigd,
qua orde van grootte is dit ca. 2 - 4 kWh/
i.e. jaar.
De invloed van het drogestofgehalte van
het uitgangsmateriaal wordt nader geillutreerd met massa- en warmtebalansen
in afb. 12 en 13.
Desinfectie
Ter verbetering van de hygiënische betrouwbaarheid kan het zuiveringsslib
worden gedesinfecteerd. De meest toegepaste methode is momentcel de pasteurisatie [lit. 19,201.
Een wellicht voor de toekomst bruikbare
methode wordt gevormd door de ioniserende straling; hierbij zijn de energieaspecten wat betreft warmte en elcctriciteit
van ondergeschikt belang.
Bij de pasteurisatie wordt het slib gedurende ca. 20 - 30 minuten op een temperatuur
van 65 - 70 °C gehouden. Het proces kan

Afb. 13 - Massa- en warmtebalans bij verbranding
van 6000kg d.s.jd à 40%, d.s. (rwzi Tilburg).

zowel batch-gewijs als continu worden
bedreven. Afhankelijk van de grootte van
de installatie kan ook warmteterugwinning
worden toegepast.
Het energieverbruik bestaat voornamelijk
uit warmte benodigd voor het opwarmen
van het slib. Het bruto energieverbruik
bedraagt 250.000 - 300.000 kJ/mS bij
systemen zonder warmteterugwinning. Bij
toepassing van warmteterugwinning kan
het verbruik op 150.000 - 200.000 k J / m 3
worden gesteld.
Een uit energetisch oogpunt interessant
aspect wordt gevormd door de plaats van
de pasteurisatie in combinatie met slibgisting. Indien de pasteurisatie voor de
slibgisting plaatsvindt is de hoeveelheid
te pasteuriseren slib groter maar er gaat
minder warmte voor koeling verloren, dan
bij de pasteurisatie na de gisting.
Het energieverbruik op basis van verssllibtoevoer staat weergegeven in afb. 14.

Hieruit blijkt dat bij pasteurisatiesystemen
zonder warmteterugwinning het energetisch
gunstiger is de gisting vóór de pasteurisatie te laten plaatsvinden, terwijl bij
warmteterugwinning de gisting nâ de
pasteurisatie gunstiger verloopt. Bij vergelijking met de energieproduktie bij slibgisting, in de vorm van gistingsgas (ca.
270.000 - 330.000 kJ/m ;! ), blijkt, dat de
warmtebehoefte zowel voor slibgisting als
pasteurisatie via de eigen gistingsgasproduktie globaal kan worden gedekt.

Eigen energie-opwekking
In een zuiveringsinrichting met slibgisting
kan het gistingsgas worden benut voor de
verwarming van de slibgistingstanks. Het
gistingsgas kan echter ook worden benut
voor het leveren van kracht in een eigen
energie-opwekkingsinstallatie. Hierbij wordt
de warmte die vrijkomt bij de koeling van
de installatie gebruikt voor verwarmingsdoelcindcn [lit. 8].
Bij de opwekking van een combinatie van
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op gericht kracht op te wekken. De
warmteproduktic uit het koelwater en
eventueel de rookgassen is dus afhankelijk
van de krachtproduktie. Extra benodigde
warmte wordt met een verwarmingsketel
opgewekt.
De energie-opwekking in gasmotoren kan
geschieden met gistingsgas en aardgas.
Ook is een combinatie van gas en dieselolie mogelijk (dual-fuel motoren).
Betreffende de energetische voordelen van
de toepassing van eigen energie-opwekking
kunnen uitgebreide berekeningen worden
uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan wordt
gegeven in afb. 15.
Berekend kan worden de verandering in
de diverse energiestromen, in dit geval het
(eventueel) extra benodigde aardgas en de
besparing aan electriciteitsinkoop ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. In
tabel VII zijn enkele voorbeelden samengevat.

PE-installatie
krachtbehoeHe beluchting -*-

Jil!

T A B E L VII - Extra aardgasinkoop
electriciteitsinkoop.
Extra
aardgasinkoop
(m3/i.e.j)
oxydatiebed
— TE-installatie
actief slibinstallatie
- TE-installatie
- PE-installatie

en besparing

Besparing
Netto
electrivoordeel
citeit
primaire
(kWh/
energie
i.e.j)
(kJ/i.e.j)

- 0,57

6.7

71 xlO'i

1,78
-0,36

16.5
10,8

119xl0'>
115x10«

aardgasinkoop

m

Naast de energetische berekeningen is ook
de economische haalbaarheid van eigen
energie-opwekking onderzocht. De resultaten van berekeningen voor Nederlandse
rwzi's staan weergegeven in afb. 16.

TE-installatie
totale krachtbehoefte

behoefte

^7
te overschot

gistingsgasverbruik

Ù

^spjigasverlies

Afb. 15 - Voorbeelden van enige energiestroomdiagrammen.
Boven: PE-installatie.
Kenmerken:
warmtetekort uit eigen energie-opwekkingsinstallatie:
gistingsgasproduktie
groter dan
gasbehoefte.
Onder: TE-installatie. Kenmerken: warmteoverschot
uit eigen energie-opwekkingsinstallatie;
gistingsgasproduktie kleiner dan gasbehoefte; verlies gistingsgas door ongelijktijdige fluctuaties in produktie
en behoefte [Ut. 8].

kracht en warmte in eigen energie-opwekkingsinstallaties kunnen twee systemen
worden onderscheiden [lit.21]:
— Het total energy systeem. Hierbij wordt
electriciteit opgewekt met een gasmotorgeneratorcombinatie. Het is mogelijk om
de gehele electricitcitsbchoefte op deze
wijze op te wekken (volledige TE-systemen) of slechts een gedeelte van de behoefte (gedeeltelijke TE-systemen). In het
laatste geval wordt het restant uit het
electricitcitsnct betrokken.

— Het systeem, waarbij een werktuig
direct wordt aangedreven door een gasmotor. Er ontstaat een rendementsvoordeel
doordat de mechanische energie direct
wordt overgedragen zonder omzetting in
electrische energie. Een toepassingsvorm
hiervan is bijvoorbeeld de aandrijving van
de blower ten behoeve van bellenbeluchting bij actief subsystemen. In dit geval
wordt de term partial energy (PE-systeem)
gebruikt.
De eigen energie-opwekking is er primair

Slotbeschouwing
Uit voorgaande hoofdstukken blijkt dat
bij de diverse stappen van de slibbehandeling uiteenlopende hoeveelheden energie
benodigd zijn. In tabel VIII is een samenvattend overzicht gegeven.
Wat betreft het electriciteitsverbruik wordt
het grootste deel verbruikt in de waterlijn
van de rwzi; alleen bij toepassing van
thermische processen (conditionering en
drogen) speelt het electriciteitsverbruik een
belangrijke rol.
Warmte is benodigd voor enkele processen,
te weten in toenemende hoeveelheid voor
de slibgisting, pasteurisatie, thermische
slibconditionering en drogen.
Belangrijke mogelijkheid tot beperking van
de totale energiebehoefte wordt geboden
via het nuttig besteden van het bij slibgisting geproduceerde gas; mogelijk is de
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T A B E L VIII - Energieverbruik
i.e. voor de diverse processen.

en produktie

per

rwzi (biologisch deel)
—oxydatiebedden
— actief slib
. hoogbelast
• laagbelast
- oxydatiesloot

50
72
97

aerobe slibstabilisatie
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Afb. 16 - Maximaal
installaties.
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T A B E L IX - Globale energiekosten
voor diverse processen.
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omzetting in warmte of eigen energieopwekking.
Ter illustratie kan ook een globale kostenberekening worden opgezet.
1 kWh à 20 et
1 m-'' à 40 et

ƒ 0 , 0 5 5 per 10-« kJ
ƒ 0,013 per 10;* kJ

Hiermee kunnen de energiekosten voor de
diverse slibbehandelingsprocessen globaal
worden berekend; zie tabel IX.
Hierbij blijkt duidelijk dat met name bij
de thermische processen de energiekosten
aanzienlijk kunnen zijn. Er blijft daarom
natuurlijk zuinigheid geboden, zeker naarmate de installatie qua grootte toeneemt.
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